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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
 monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak (558732
www.huisartsenpunt.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264, 5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast (724872
www.huisartspraktijkboszicht.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak (556156
www.tandartsvanhagen.nl

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (510410

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A, (088 633 20 20
Kindcentrum Dierdonk (Korein)
peuterwerk (06 15 45 16 01
vso/bso (06 15 39 17 85 
Gastouderopvang Marlene
Molecatendreef 3 (06 41228886

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) ( 556266
Secretariaat: Hans v. Rijt

 Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder ( 06 30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  ( 06 20397918

  annigje1945@gmail.com
De fotoclub  
van Dierdonk

www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com

DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com

Computerinloop Dierdonk
computerinloopdierdonk@
hotmail.com
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
  info@osdierdonk.nl

Secretariaat:   Jorg van den Broek
Belmontepark 3 ( 06 81015207

 
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, ( 517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, ( 542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij  “One Down”
In Parkzicht op maandagavonden.
A v d Vleuten ( 06 83565373,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact:  ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com 

Locatie:  Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk

Mevr. A van Lieshout
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
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Van alles wat
Het is zondag voor Koningsdag als ik 
dit voorwoord aan het schrijven ben. 
Terwijl het nog april is, is de meivakantie 
al begonnen en zal deze gazet midden 
in deze vakantie bij u bezorgd worden. 
Vorige maand heb ik al wat geschreven 
over 4 en 5 mei en zal dan maar niet in 
herhaling vallen of misschien toch nog 
even, betreffende 5 mei.

Wat heeft de maand mei dan nog te 
bieden? Wel natuurlijk moederdag 
op zondag 8 mei en nog een vrije dag, 
Hemelvaart, op 26 mei die met een dag 
vakantie uitbreiding ook weer op een 
lang weekend uitkomt. En als ik ook 
nog even vooruitkijk naar de maand 
juni, dan is ook het eerste weekend 
met Pinksteren een lang weekend. Dus 
voor de werkenden nog enkele vrije 
dagen in het vooruitzicht maar daarna 
is het vrijedagenfeest weer voorbij tot 
december.

Voor de kinderpagina’s is gekozen voor 
een gemengd thema, namelijk Bevrij
dings dag en Moederdag. De jeugd heeft 
zich – na veel oproepen in de Gazet – op 
8 april onder leiding van nieuwe ent
housiaste ouders weer kunnen uit leven 
op de eerste disco avond na 2 corona
jaren. Zie het verslag in deze Gazet.

Ook heeft de jeugd paasknutselwerkjes 
kunnen maken in Parkzicht en voor 50 
plussers was er een Paasbrunch, dit om 
de twee  door coronajaren verloren 
 kerstvieringen goed te maken. Ook 
hierover leest u in deze Gazet.

Enkele maanden geleden hebben onze 
wijkagentes zich aan u voorgesteld, 
toen nog zonder foto. Nu is er weer 
kopij van hen en is ook de beloofde foto 
beschikbaar.

De rubriek die we al bijna de gehele 
coronaperiode gemist hebben is die 
van fotodier. Ik hoop dat, nu de leden 
weer samen kunnen komen en ze weer 
foto expedities kunnen ondernemen, 
we ze binnenkort weer in dit blad kun
nen begroeten. Ook mist u al enkele 
maanden de rubriek “medizijn”, deze 
zal na de zomervakantie weer terug
keren.

Adverteerders gaan en adverteerders 
komen. Sommige adverteren eenmalig, 
andere vaker of om de maand maar 
er zijn ook adverteerders die al jaren 
adverteren. Een van deze adverteerders 
was, Kledingreparatie Ger van Hout. Ze 
heeft vanaf maart 2015 tot en met april 
2022 onafgebroken geadverteerd. Onze 
dank daarvoor. Ze heeft nu de leeftijd 
bereikt dat ze het rustiger aan kan gaan 
doen. Dus vanaf deze Gazet zal deze 
advertentie niet meer te zien zijn.

Hierbij kom ik weer terug op adverteren 
en adverteerders. Deze zijn belangrijk 
voor de inkomsten. Zij zorgen dat wij 
het blad gratis aan alle bewoners van de 
wijk kunnen aanbieden. Denk dus als u 
iets nodig heeft aan onze adverteerders 
en zeg ook gerust dat je wegens de 
advertentie in de Gazet je weg naar hen 
gevonden hebt.

Rest mij jullie een prettige (voortzetting) 
van de meivakantie te wensen, een 
fijne Moederdag en een leuke Hemel
vaartsdag!.

Frank S
mits

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192Bedankt voor 7 jaren adverteren
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info@vanheugtencv.nl

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Asperges
Aardappelen

Scharreleieren
Zuivelproducten
Diverse groenten

Fruit

Winkel :
maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358

           



De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge
plaatst. De redactie is niet verantwoor
delijk voor eventuele tekst en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voor
keur in platte tekst!! en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit!!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl 
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:
 18 mei.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 3 juni.

C O L O F O N   G A Z E T
22e jaargang nr.5.  
Editie mei 2022
Verschijnt 10x per jaar
Huisaanhuis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s
Advertenties:
Frank Smits (517210)
Email: advertenties@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
Email: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk & Print

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: (Ad Interim) Ivo Dolmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
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HEERLIJKE ZONNESCHIJN

De zon begint lekker 

te sch
ijnen. Maar als d

ie 

naar binnen sch
ijnt, is

 dat 

niet altijd
 fijn. Zorg daarom 

voor goede buitenzonwering. 

Wij la
ten u graag de nieuwste 

innovaties zie
n, zoals 

buitenzonwering op 

zonne-energie.

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom 

en laat u inspireren!

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

Openingstijden winkel:
Ma - vrij   8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u

(einde Scheepstal linksaf,
na 300 mtr aan rechtse kant)

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

Bakelseweg 25
5735 SC  Aarle-Rixtel

NIEUW:
Caravanstalling

Sleutel tot het geheim

           



De verkiezingen zijn voorbij, de 
coalitie wordt gevormd.
Allereerst kiezers, hartelijk dank voor 
jullie bijdrage aan de fantastische groei 
van Helder Helmond.
Van 2 naar 5 zetels en daarmee de 
grootste lokale partij op plaats drie is 

een hele mooie prestatie. Als nieuwe partij, met een oude 
bekende naam en een vernieuwd programma, hebben we 
flink campagne gevoerd met een geweldige inzet van velen. 
Toch is er iets gaande wat wij als partij best wel vervelend 
vinden. Wij luisteren naar de Helmonders door regelmatig 
in wijken buurtcafés te houden waar we heel veel zaken 
ophalen. We kunnen dan meteen schakelen en de problemen 
doorgeven. Open, eerlijk en duidelijk communiceren is voor 
ons heel belangrijk.

Echter tijdens het schrijven van dit stuk (13 april) is de coalitie 
gevormd door Groen Links, zij zijn immers de grootste. Bij de 
gesprekken met GL hebben we tot tweemaal toe een aanbod 
gehad om in de coalitie deel te nemen, waarbij we omringd 
werden door alleen maar de “linkse” partijen. Over inhoud 
is nauwelijks gesproken en er was bij GL geen voorkeur om 
met de VVD en ons erbij een coalitie te vormen. De VVD 
was te ver naar rechts opgeschoven en dan kregen wij met 
de VVD 11 zetels en GL met één andere partij erbij maar 10 
zetels, samen 21 zetels. Het verbazende hierin is dat wij niet 
rechts en niet links zijn, maar er voor de Helmonders zijn en 
toch werden we rechts gepositioneerd. Wij doen niet aan 
binairiseren, wij laten ons niet in een hokje plaatsen. Nu is er 
de kaboutercoalitie met GL aan de top, 5 verliezende partijen 
en één nieuwe partij te weten DENK. Deze club stop ik wel in 

een vakje, namelijk LINKS.

Het is duidelijk dat GL aan de macht wil blijven en niets anders. 
Waarschijnlijk zit de landelijke politiek hierachter en ik kan 
het niet laten het begrip familie te noemen. Die familie heeft 
verschillende dwarsverbanden en relaties in het Helmondse 
politieke gebeuren bij GL en PvdA, te denken aan wethouders 
en provinciale staten. Ik vraag me dus oprecht af: Is er eerlijk 
en transparant gehandeld? Dit laat ik over aan de lezer en wij 
gaan ondertussen aan de slag in een rechtse oppositie met 
VVD, CDA, FVD en Mi Hellemonders.

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond

50PLUS Helmond maakt deel uit van 
de (in)formatie!!
De campagne in Helmond bracht bij de 
uitslag voor ons stabiliteit. Hoewel we 
in 2018 met drie zetels startten is de 
feitelijkheid dat we ruim drie jaar een 
fractie hadden van twee raadsleden. 

En dat getal is stabiel gebleven met dank aan de stemmers in 
Helmond.

Twee zetels van de 37 is niet de positie om in de (in)formatie 
een toon te voeren, laat staan een boventoon. Eigen analyse 
van de politieke situatie op basis van vele jaren ervaring van 
onze raadsleden leidde tot een eigenzinnige stellingname ten 
aanzien van de voorkeur coalitie.

Vanzelfsprekend waren de drie grootste partijen (GL 7, VVD 6 
en Helder Helmond 5) eerst aan zet om samen met een vierde 
partij het college te vormen. Inhoudelijke onoverkomelijke 
obstakels lagen op die route en GL gooide het over een 
andere boeg.

Dat wordtdaneen samenwerking van GL, SP, D66, Lokaal 
Sterk, 50PLUS, PvdA aangevuld met een gedoogpositie van 
Denk. Samen goed voor 20 raadszetels. Deze constructie zat 

dicht tegen onze voorkeur aan!!

In het overleg op maandag 11 april 2022 is de informatie 
afgerond met het verdelen van 6 fte wethoudersposities over 
7 wethouders. Voor 50PLUS betekent dat evenals de PvdA 
een wethouder van 0,8 fte, maar de stellige verwachting is dat 
het werk meer dan 1,0 zal bedragen!

Evident is dat Helmond in deze samenstelling een wethouder 
ouderenbeleid krijgt.

Na de Pasen begint het programmatisch deel en de 
gesprekken over de verdeling van de portefeuilles. Even nog 
de tijd om te bekomen van de ontwikkelingen en dan door!!

Ik spreek dank uit aan alle Helmonders en specifiek de 
Dierdonkers voor hun stem op 50PLUS. Het vertrouwen dat 
de partij heeft gekregen zal niet beschaamd worden.

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus
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Activiteitenoverzicht mei t/m juli 2022
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Iedere woensdag Koersbal
Jeu de boules

Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur Indien het weer het toelaat

Iedere donderdag Wekelijks vrije computerinloop Parkzicht 10-12 uur computerinloopdierdonk@hotmail.com
Dinsdag 10 mei Kleine fietstocht Vertrek 10.00 uur vanaf Parkzicht

Dinsdag 14 juni Bezoek Doornenburg, 
Doesburg, Plasmolen

De bus vertrekt 8.40 uur vanaf 
Parkzicht

Aanmelden uiterlijk 25 mei Informatie 
zie Gazet april / en mei

Dinsdag 5 juli Fietstocht langs de Linge Nadere gegevens staan in de 
volgende Gazet

Zet deze datum vast in je agenda en 
geef je vast op bij Ans,Wim of Hans

Contactpersonen: Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46 / Hans Wilms 06-20621367

Heb jij je al aangemeld? Busreis MoetNiks

Doornenburg & Hanzestad Doesburg
Dinsdag 14 juni 2022
Ga mee naar historische plekjes in Gelderland
MoetNiks organiseert een leuk dagje uit. Een prachtige 
busreis langs kasteel Doornenburg naar historische Hanzestad 
Doesburg. Inclusief lunch, paardentramrit, tijd voor een 
terrasje of museum en een gezellig afsluitend diner. Deze 
Hanzenstadreis is inclusief vervoer per luxe touringcar, 1x 

koffie of thee met appelgebak, Rit met de paardentram o.l.v. 
ervaren VVV gidsen, Lunch inclusief 1x koffie of thee, Diner 
met voor-, hoofd-, en nagerecht.

Wil je mee? Meld je snel aan!
Deze reis is niet alleen voor MoetNiks-leden, maar ook voor 
andere senioren in Dierdonk. Heb je zin in een gezellig en 
verzorgd dagje uit, je bent welkom om mee te gaan! De prijs 
voor deelname bedraagt voor leden wijkvereniging € 55,00 
p.p. En voor niet-leden € 60,00 p.p. Aanmelden kan per mail 
bij Ans Postma annigje1945@gmail.com of telefonisch: 06 
20397918, Wim Claassen 06-13430846 of Hans Wilms 06-
20621367.

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over de reis en alle praktische 
info in de Gazet van april. Aanmeldingen en betalingen dienen 
uiterlijk 25 mei binnen te zijn!

Gezellige Paasviering 
MoetNiks
Koersbal in Paassfeer
De woensdag voor pasen werd door MoetNiks in sfeer 
gevierd. Om 11.00 uur kwamen de petanque-spelers naar 
de zaal en bij de koersbalspelers werd de mat opgerold. 
Zo verzamelden de MoetNiks leden zich om een feestelijk 
aangeklede tafel. Alles in Paassfeer. Men kon gebruik maken 
van een buffetje met paasbrood, een glaasje advocaat, een 
gevuld eitje en ook de chocolade-eitjes ontbraken niet. Het 
was weer een bijzonder gezellige morgen. Fijn dat dit na lange 
tijd allemaal weer kan.
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Natuurbegraafplaats Schoorsveld te Heeze
Met prachtig zonnig weer kwamen we op donderdag 24 
maart jl. aan bij de natuurbegraafplaats.
Aldaar maakten we met een gids een wandeling door het 
bos annex heidegebied. Her en der verspreid lagen de 
gedenkschijven, al dan niet met inscriptie. Op een gegeven 
moment stonden we stil bij een open plek met uitzicht op 
een ven en werden attent gemaakt op de begroeiing. Hier 
groeide o.a. een hopstruikje “Fagel” genaamd, waar bier van 
gebrouwen kan worden. Het struikje is vernoemd naar de abt 
“Dom Fagel” van de trappistenabdij in Zundert. Er komen hier 
diverse plantensoorten voor, waaronder bijzondere planten 
zoals het “Waterlepeltje” en “Zonnedauw”. Dit gebied trekt 
ook ijsvogels aan.

Na zo’n drie kwartier gewandeld te hebben, kwamen we aan 
bij het Ceremoniegebouw, alwaar de koffie klaarstond. Er 
werd verteld over de mogelijkheden en tarieven van natuur-
begraven. Hierop kwamen de vragen los.

Nadat iedereen geïnformeerd was, gingen we met een goed 
gevoel weer huiswaarts en konden terugkijken op een mooie 
welbestede middag

Thea Smit
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INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 kookzones met boost 
 (2x2 kookzones kunnen 
 gekoppeld worden)
• ReStart functie
• 17 standen
• timer per kookzone
• PerfectFry 
 BraadSensor Plus
• aansluitwaarde 7,4 kW
• PVQ775FC5E

KOKEND WATER KRAAN 
• voor warm, koud én 
 kokend water
• 3 liter direct kokend 
 water (100 graden)
• met flexibele 
 uittrekslang
• optie voor gekoeld 
 bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

INBOUWCOMBI

• compacte bakoven met 
 magnetron en 
 6 verwarmingssystemen
• zwart, inhoud 45 liter
• TFT kleur- en
 tekstdisplay
• AutoPilot
• emaille binnenwanden
• CMG633BB1

van 1699.-

NÙ €1049.-

van 1399.-

NÙ €749.-

vanaf

€1.195.-

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

GRATIS MONTAGE IN DE 
REGIO HELMOND

INBOUWVAATWASSER

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N

van 1149.-

NÙ €749.-

65 +   KLUSSER  /  STYLIST
 
HUIS -  TUIN  - INTERIEURPLAN

voor uw

oa timmerwerk / houtenvloer

         schilderwerk / behangen

         metselwerk  / tegelwerk

     tevens,   tuin  en   straatwerk

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

Repaircafe Rijpelberg is weer open!

Openingstijden Mei/Juni

zaterdag        7 mei     11 tot 14 uur
woensdag   11 mei    13 tot 16 uur
zaterdag      21 mei     11 tot 14 uur
woensdag   25 mei     13 tot 16 uur
zaterdag         4 juni     11 tot 14 uur

Voor info: elke werkdag 06-19342212

           



Terugblik op jeugddisco 8 april

In de week voor de jeugddisco gonst het al door de wijk. 
Kinderen bespreken met elkaar wie er gaat en hoe ze 
zich gaan verkleden. Er wordt flink overlegd en dan op 
vrijdagavond 8 april is het zo ver … 

Een hele lange rij met enthousiaste en flink uitgedoste 
kinderen staat voor de ingang. Dj, bar, tattoo-meiden, 
photobooth, slingers, ballonnen … alles en iedereen is er klaar 
voor. De kinderen komen binnen en verplaatsen zich naar de 
danszaal, laten een tattoo zetten of laten een foto maken in 
onze eigen photobooth. Na half 8 is dan eindelijk iedereen 
binnen, de zaal is gevuld met meer dan 200 kinderen. 

Dansend en kletsend wordt er flink feest gevierd. Er worden 
liedjes aangevraagd, de mooiste foto’s gemaakt en veel 
tattoo’s gezet.  Vanaf half 9 worden de eerste kinderen weer 
binnen opgehaald en om half 10 is het feest weer voorbij. 
Moe en voldaan gaan alle kinderen weer naar huis.

Jurre en Sem (groep 4): “De jeugddisco was heel leuk, want 
we konden foto’s maken, snoep halen, lekker feesten en we 
konden lekker lang opblijven. Ook was het leuk dat we glow in 
the dark armbandjes kregen. Het was een topavond!”

Op 10 juni is het weer zo ver. Dan is er weer een jeugddisco. 
Komen jullie allemaal weer?

De commissie van de jeugddisco.
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Overlast van de jeugd? 

Het wordt weer beter weer en hopelijk 
krijgen we mooie zomerdagen en kun
nen we genieten van gezellige avonden 
in de tuin waarbij ook jongeren elkaar 
buiten opzoeken.

“Jongeren ontmoeten elkaar bij voor
keur in groepjes op straat, bij de AH 
of boven bij het Dierdonkpark of 
langs de vijvers, uit het zicht van hun 
ouders”, vertellen de wijkagenten Dafna 
Brouwers en Monique Aelmans. 
Hoewel dat hangen misschien zinloos 
lijkt, heeft het wel degelijk een functie. 
Ze groeien op, zijn volop bezig hun 
identiteit te ontwikkelen en nieuwe con
tacten te leggen.”

Aanspreekbaar
“De meeste pubers hebben geen kwaad 
in de zin maar zoeken alleen een plek om 
samen te zijn. Wij begrijpen heel goed 
dat dit voor omwonenden hinderlijk 
kan zijn, zeker als het gepaard gaat met 

luidruchtig of baldadig gedrag, herrie 
van muziek en brommers en afval op 
straat. Vaak wordt dan de politie gebeld, 
maar wij adviseren altijd om eerst zelf 
een praatje met ze te maken. Dat werkt 
veel beter. Mensen vinden zo’n groep 
soms bedreigend, maar de meeste 
jongeren zijn prima aanspreekbaar. Zo 
lang je ze op een respectvolle manier 
benadert en rustig uitlegt waar je 
last van hebt en ze vraagt om mee te 
werken aan een oplossing. Vindt u het 
lastig om dit alleen te doen? Misschien 
is er een buurman of – vrouw die daarbij 
kan helpen. Lost dat niets op, dan kunt 
u contact opnemen met jongerenwerk 
Helmond via de LEV groep 0492598989 
of via Sociale Teams Helmond 088
0017300

Grenzen
Ook grenzen opzoeken hoort bij 
opgroeien. Maar als jongeren de grens 
over gaan en echt strafbare feiten 
plegen, zoals vernieling, mishandeling, 
diefstal, alcohol of drugsmisbruik, 
moet duidelijk zijn dat we dit gedrag 
niet tolereren. Het is belangrijk dat we 
probleemgedrag bij jongeren in een 
zo vroeg mogelijk stadium signaleren. 
Zo kunnen we samen (gemeente, 
jongerenwerk, ouders en politie) kijken 
hoe we kunnen voorkomen dat zo’n kind 

verder afglijdt. Wij surveilleren vaker op 
de ons bekende hangplekken en spreken 
de jongeren aan en verbaliseren indien 
mogelijk.

Ook u kunt daarbij helpen. Ziet u dat 
jongeren, al dan niet in groepsverband, 
zich schuldig maken aan strafbare 
feiten? Bel dan de politie en noteer 
signa lementen en kentekens. Normaal 
gesproken belt u daarvoor 09008844, 
maar als u de dader(s) op heterdaad 
betrapt kunt u ook 112 bellen.”

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw 
wijkagent. Via politie.nl kunt u de juiste 
wijkagent vinden. Voor Dierdonk en de 
Rijpelberg zijn dit:

Monique Aelmans:
monique.aelmansfrissen@politie.nl
Dafna Brouwers : 
dafna.brouwersheinis@politie.nl
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Paasbloemschikken 
… een succes
Op maandag 11 april heeft Wijkvereniging Dierdonk 
een workshop Paasbloemschikken georganiseerd. In de 
afgelopen periode van corona moest tot tweemaal toe het 
Kerstbloemschikken worden gecanceld. Dus fijn dat het nu 
eindelijk wel kon doorgaan. 

Er waren 15 deelnemers die onder leiding van Ina Doornbos 
een prachtig en creatief bloemstuk hebben samengesteld (zie 
foto).

Dit knutselwerk vond plaats in de hobbyruimte van ons 
wijkgebouw Parkzicht.

Computerinloop Dierdonk: ook in de 
zomermaanden kunt u op ons rekenen!
De kosteloze PC-inloopochtenden in wijkcentrum Parkzicht 
worden goed bezocht. We hebben in de afgelopen maanden 
vele digitale problemen voor u kunnen oplossen. Ook de 
gehele maand mei zijn wij iedere donderdagochtend van 
10.00 -12.00 uur aanwezig voor al uw digitale vragen en 
problemen.

Neem uw notebook, tablet of smartphone mee en we lossen 
samen met u het probleem op. Het maakt daarbij niet uit of u 
werkt met Windows of Apple, iPhone of Android, telefoon of 
tablet. We hebben voldoende kennis in huis om u te helpen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we besloten 

onze ondersteuning te laten doorlopen in de zomermaanden 
juni juli en augustus.

In deze maanden zijn er geen reguliere, wekelijkse pc-
inloopochtenden meer maar we zijn wel beschikbaar voor al 
uw hulpvragen.
Stuur een mail naar ons mailadres:
computerinloopdierdonk@hotmail.com met een korte pro-
bleem beschrijving en uw telefoonnummer en we nemen 
contact met u op voor een passende oplossing. Een inloop-
afspraak in Parkzicht behoort tot de mogelijkheden.
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LUNCH - BORREL - DINER - TERRAS 

ADRES: GROTEL 5, BAKEL 
TELEFOONNR: 0492-463888 

EMAIL: INFO@GROTELSGENIETEN.NL 
WWW.GROTELSGENIETEN.NL 

Een natuurgraf is groen, duurzaam 
en voor altijd
De eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige natuur. Bovendien
vraagt een graf in de natuur geen onderhoud en zijn de kosten 
eenmalig. Zo laten we geen extra  zorgen na, maar wel een fijne plek 
voor gedenken en herinneren. Informatiecentrum ‘t Veldhuys is 
dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een afspraak voor 
een rondleiding met de electrocar of een oriënterend gesprek. 

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gem. Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
   facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth          instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf

Voor altijd in prachtige natuur
tegen het dal van de Aa

           



Toen ik bij Oma Trudy ging logeren vertelde oma alles over de 
oorlog. Oma was in de oorlog geboren. Ze was pas vijf jaar 
oud toen de oorlog was afgelopen. Zo ging haar verhaal:

‘Op de radio hadden we het nieuws gehoord. Het was op 4 
mei 1945. De oorlog was voorbij. Het leger van Duitsland zou 
zich overgeven. En de vrede sluiten met de soldaten die ons 
waren komen bevrijden. Die kwamen uit heel veel landen. 
Uit de Engeland, uit Amerika, uit Polen, uit Canada en uit 
Nederland. Het was al wat later op de avond. Dus ik moest al 
naar bed. Ik kon bijna niet slapen. Zo spannend vond ik het.

De volgende dag stond ik al vroeg op. Ik waste me, en toen 
mocht ik van mijn moeder mijn mooiste jurk aantrekken. Mijn 
moeder deed een oranje strik in mijn haar. Samen met mijn 
broer, die al acht was, ging ik de straat op. Ik moest beloven 
dat ik zijn hand vast zou houden.

Dat deed ik ook. Want er liepen heel veel mensen op straat. 
Overal hingen rood-wit-blauwe vlaggen. En bijna alle mensen 
hadden wel een oranje of rood-wit-blauw versiersel op hun 
kleding of hun pet of hoed. Maar niemand had zo’n mooi 
oranje lint in het haar als ik.

De mensen zongen ‘Oranje boven, oranje boven, leve de 
koningin’. Ze dansten op straat en maakten rare sprongen. 
Iedereen lachte. Er stond een hele fanfare op het marktplein.
Toen hoorden we een heleboel motorgeluiden en heel luid 
gejuich. “Ze komen, ze komen,” riepen de mensen. Vanuit 
een straat die op de markt uitkwam, kwamen een heleboel 
auto’s, jeeps en tanks aangereden. Dat waren de soldaten 
uit Canada, Amerika en Engeland. Zij deelden chocola uit en 
kauwgom. Dat hadden we al jaren niet geproefd. Mijn broer 
en ik werden op een jeep getrokken en we hebben heerlijk 
gesmikkeld van de chocola en genoten van de kauwgom.

Kon het maar altijd Bevrijdingsdag zijn…’

Oma Trudy had een oranje strik in het haar! 

Het is nog vroeg, maar Tom en Floortje 
zijn al wakker. Heel zachtjes gaan ze 
naar beneden. Ze willen mama niet 
wakker maken. Ze gaan haar verrassen. 
Het is vandaag moederdag en ze willen 
mama een lekker ontbijt brengen. Floor 
smeert twee boterhammen voor mama. 
Op de ene boterham doet ze heel veel 
jam en op de andere heel veel hagelslag. 
Ze denkt dat mama dat wel lekker vindt.

Tom staat bij het koffiezetapparaat. Hij 
weet niet hoe hij koffie moet maken. 
Tom denkt na. Zal hij papa wakker gaan 
maken? Nee, dat doet hij niet, want 
dan wordt mama ook wakker en dan 
is het geen verrassing meer. Hij besluit 
dat hij mama limonade gaat geven. Uit 
de kast haalt hij een glas en doet er 
de limonade in. Hij zet het glas op een 
dienblad en Floortje zet het bordje met 
de boterhammen erbij. Tom draagt het 
dienblad naar boven, maar dat is wel erg 
moeilijk. Maar Tom is al groot, dus het 
gaat prima.

“Wakker worden!” roepen Tom en Floor.
Mama en papa gaan zitten en zien wat 
de kinderen hebben gemaakt. “Hebben 

jullie dat voor mij gemaakt?” vraagt 
papa “Nee, zegt Tom, dat is voor mama, 
omdat het moederdag is”. Papa kijkt 
een beetje verdrietig.  “Ik heb zo’n zin in 
een boterham,”zegt hij.

Mama denkt even na en dan zegt 
ze: “weet je wat? We gaan de 
boterhammen met ons vieren opeten. 
Kom maar gezellig in bed zitten”. Tom en 
Floor springen in bed. Papa gaat gauw 
naar beneden en komt even later terug 
met een mes om het brood in stukjes 
te snijden. Ze nemen allemaal 
een stukje brood en een paar 
slokjes van de limonade. Het is 
erg gezellig. 

Als het eten op is, zegt 
Tom:” We hebben ook nog 
een cadeautje voor je”. Hij 
stapt uit bed en loopt naar 
zijn slaapkamer waar hij 
en Floor hun cadeautjes 
hebben verstopt Hij geeft 
mama het cadeautje dat 
hij op het kinderdagverblijf 
heeft gemaakt. Het is een  
bloempotje, die hij in mooie 

kleuren heeft geverfd. Dan geeft Floor 
haar cadeautje. Zij heeft voor mama een 
mooi schilderij geverfd. Mama is erg 
blij met de cadeautjes en geeft Tom en 
Floor een dikke kus.

Ze blijven nog even in bed liggen en 
daarna gaan ze naar beneden. Papa 
gaat koffie zetten en mama gaat nog 
een paar boterhammen smeren, want 
iedereen heeft toch nog wel een beetje 
zin in wat eten.

Moederdag met Tom en Floor 

Gazet mei 2022 15

                



Kleurplaat

Nieuwsblad voor Dierdonk16

                



Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

 Oplossingen op pag 27.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

           



Dierdonk Events
Paasbrunch
Op witte donderdag, 14 april jongstleden, heeft Dierdonk 
Events voor de eerste keer een paasbrunch voor de 50 
plussers in onze wijk georganiseerd. Een twintigtal wijk
bewoners werden rond de klok van 11 uur ontvangen met 
een kop koffie of thee met daarbij wat lekkers. De sfeer zat er 
al snel goed in en er werd gezellig met elkaar bijgepraat. Wij 
hadden echter ook nog voor een andere activiteit gezorgd in 
de vorm van een quiz over diverse paaswetenswaardigheden. 
Na het controleren van de antwoorden bleek mevrouw Thea 
Berkers maar liefst 17 van de 20 opdrachten goed te hebben 
beantwoord en werd ze hiervoor verrast met een lekker flesje 
wijn. 
Inmiddels was het tijd geworden voor de brunch en had de 
keukenbrigade als starter een heerlijk kopje soep bereid. 
Hierna volgde een uitgebreide broodmaaltijd waarvan volop 
werd genoten. Om 13.00 uur kwam de kleutergroep van 
juffrouw Marjolein, van Kindcentrum Dierdonk, de sfeer nog 
wat verhogen door het zingen van diverse vrolijke paasliedjes. 
Hierna werd nog gezellig nagetafeld en keerde men rond 
14.00 uur voldaan huiswaarts. Gezien de positieve reacties 
van de aanwezigen zijn wij van mening dat dit evenement 
zeker voor herhaling vatbaar is. Een woord van dank aan 
diegene die dit alles mede mogelijk gemaakt hebben te 
weten: Wijkvereniging Dierdonk, SCCD Parkzicht, Albert Heijn 
Dierdonk en Kindcentrum Dierdonk.

Paasknutselen
Op paaszaterdag was het dan weer de beurt aan de jongste 
inwonertjes van onze wijk. Zij konden zich vermaken met 
diverse knutselactiviteiten in de grote zaal van Parkzicht. Er 
hadden zich hiervoor een 20 tal kinderen aangemeld maar op
een gegeven moment bleken er wel 35 knutselaartjes aan het 
knutselen te zijn. Geen probleem hoe meer zielen hoe meer 
vreugde en er was knutselmateriaal genoeg. Ook had Albert 
Heijn Dierdonk geheel belangeloos volop fruit, paaseitjes, 
drinkpakjes en aardigheidjes ter beschikking gesteld zodat 
we alle kinderen van wat lekkers konden voorzien. Ook heeft 
de paashaas ons nog bezocht. Helaas had de Paashaas een 
volle mand paaseieren verloren. Gelukkig werden alle eieren 
met de hulp van de kinderen weer teruggevonden zodat de 
paashaas weer blij was. De kinderen kregen als dank voor het 
helpen zoeken na afloop een aardigheidje van de paashaas. 

Vele huiskamers in Dierdonk zijn dus 
ook dit jaar weer versierd met leuke 
zelf gemaakte knutselwerkstukjes. 
Dankzij de hulp van Angela en Carola werden alle knutsel acti
viteiten ook dit jaar weer in goede banen geleid.
Ook dit evenement is mogelijk gemaakt dankzij de onder
steuning van: Wijkvereniging Dierdonk, SCCD Parkzicht en 
Albert Heijn Dierdonk.

De eerstvolgende activiteit welke door Stg. Dierdonk Events 
georganiseerd gaat worden is op 24 juni a.s. Dierdonk Got̀ s 
Talent. De talenten jacht voor met name de leerlingen van 
Kindcentrum Dierdonk die ergens in uitblinken, op welk vlak 
dan ook. Omdat kindcentrum Dierdonk dit jaar 25 jaar bestaat 
zullen we een extra groot feest van gaan maken. Je kunt 
meedoen met een groepje, als duo of alleen. De voorronden 
voor dit fantastische evenement worden op school gehouden 
en de grote finale, waarbij iedereen welkom is, vind plaats op 
24 juni in de grote zaal van Parkzicht. Voor een perfecte sfeer 
wordt gezorgd omdat we voor licht en geluid DJ PETERTJE 
hebben vastgelegd en de presentatie zal ook dit jaar weer in 
handen zijn van Bart Abels. Ook komt er natuurlijk weer een 
bekwame jury die alle optredens vakkundig zal beoordelen. 
Zet deze datum dus alvast in je agenda en houd de komende 
Gazet goed in de gaten.
Hopelijk zien wij velen van jullie bij Dierdonk Got`s Talent op 
24 juni.
Met vriendelijke groeten,

Team Dierdonk Events    Wilma, Hans en Stan
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Weetjes omtrent Speeltuin de Rijpelroets

Wist je dat….

• Het speeltuinseizoen al weer van start is gegaan.
• Onze speeltuin open is op ma, di en do van 15.00 - 

17.00u en op wo, vr en za van 13.00 - 17.00u.
• We in de vakanties op ma t/m vr van 13.00 – 17.00 u 

open zijn.
• Je tijdens sommige feestdagen ook bij ons kan komen 

spelen van 13.00 - 17.00u (welke feestdagen dat wordt 
via onze facebookpagina gecommuniceerd en via affiches 
in de speeltuin zelf).

• Dat je entree betaald vanaf de leeftijd van 2 jaar tot 16 
jaar.

• De entree tijdens schoolweken op ma, di en do €1,- is en 
op wo, vr en za €1,50

• De entree tijdens vakanties van ma t/m za €1,50 is
• Dat ouders/verzorgers/begeleiders géén entree hoeven 

te betalen.
• Een abonnementje €15,- kost waarmee je het hele 

seizoen onbeperkt toegang hebt tot onze speeltuin.
• Dat ook gastouders een abonnement af kunnen sluiten à 

€37,50.
• Dat je, mits je een abonnementje hebt afgesloten, bij 

binnenkomst altijd even je abonnement pasje moet laten 
zien aan 1 van de aanwezige medewerkers.

• Onze speeltuin zelfs af te huren is voor een besloten 
feest (zie onze website).

• Het ook mogelijk is om kinderfeestjes in onze speeltuin 
te houden.

• We door het jaar heen diverse activiteiten organiseren 
zoals knutselactiviteiten, speciale activiteiten rondom 
feestdagen, avond openstelling, etc (Dit wordt 
gecommuniceerd via onze facebookpagina en via affiches 
in de speeltuin zelf).

• We een kinderzwerfboek-station zijn. Hier kan je een 
boek uitkiezen, meenemen en deze verder laten zwerven 
of ruilen voor een ander boek.

• We een rolstoeltoegankelijke speeltuin zijn. We hebben 
nl. een invalidetoilet en een speciale rolstoelgeschikte 
picknicktafel.

• We nog steeds baliemedewerkers en/of toezichthouders 
zoeken voor de zaterdagmiddag.

• We een facebookpagina hebben waar we met regelmaat 
berichten op plaatsen om iedereen op de hoogte te 
houden van het reilen en zeilen binnen onze speeltuin: 
www.facebook.com/Rijpelroets

• We een website hebben waar alle belangrijke informatie 
te vinden is, en waar je ook online abonnementen af kunt 
sluiten, afhuur van de speeltuin kan aanvragen, of een 
kinderfeestje kan plannen: www.speeltuinrijpelroets.nl

TOT ZIENS in
Speeltuin de Rijpelroets

Theo Driessenhof 75, Helmond
0492-512331

ohroets@gmail.com

Team Rijpelroets
1 team 1 taak met hart voor de zaak
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Mededelingen Wijkraad
Ongedierte
Wij hebben al vaker om uw medewerking gevraagd om 
te voorkomen dat er ongedierte in uw buurt voorkomt. 
Nu hebben we toch weer van enkele bewoners melding 
gekregen van ratten en muizen. Dit willen we natuurlijk niet, 
maar we veroorzaken het meestal zelf.

Ratten en muizen zijn er alleen als er iets te eten valt. Zij 
komen vooral op restafval en voer voor dieren. Natuurlijk is 
de gemeente ingeschakeld om dit te bestrijden.
Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.
Zorg er vooral voor dat de afvalcontainers binnen staan of in 
een daarvoor bestemde afvaloverdekking. Hebt u fruitbomen, 
ruim het gevallen fruit op en laat het niet op de grond liggen.
Let ook op met het voer of etenswaren voor het voeren van 
vogels!
Plaats zeker uw containers niet in het zicht op uw oprit, dit 
komt onze mooie wijk niet ten goede.

Bestuur
Wij zijn blij te kunnen melden dat wij het bestuur van de 
Wijkraad Dierdonk hebben kunnen uitbreiden met Elvera 
Verbakel-Pieters. 
Voor haar introductie ga naar www.dierdonk.nl

We willen jullie bestuur graag compleet hebben, dus we 
hebben nog plaats voor een persoon, ben snel, want het is 
dringen geblazen!!

Dierdonk schoon, zwerfafval
Vele van u hebben gereageerd op onze melding in vorige Gazet. 
Ook weten we inmiddels dat er weel personen al zwerfafval 
opruimen. Graag willen we dit Wijk breed organiseren. Wij 
zoeken hiervoor twee of meerdere vrijwilligers die dit voor 
onze wijk willen organiseren en coordineren. De gemeente 
helpt mee met het ter beschikking stellen van hulpmiddelen.
Vergaderdata Wijkraad Dierdonk

De vergaderdata van de wijkraad zijn:
19 mei, 23 juni,8 september, 3 november,15 december.
Deze worden gehouden in Parkzicht en beginnen om 19.30
Heeft u een idee of opmerking over onze wijk, u mag dit 
persoonlijk komen toelichten. Meld het eerst even aan bij 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Welkom nieuwe bewoners
Wijkraad en Wijkvereniging Dierdonk heten nieuwe bewoners 
van harte welkom in onze mooie wijk.
Laat via een mail aan secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl 
even weten dat u uw nieuwe woning afgelopen maanden heeft 
betrokken; wij bieden u dan een klein welkomstcadeautje aan.

Kijk voor informatie over onze wijk op www.dierdonk.nl Wij 
zouden het uiteraard fijn vinden als u zich tevens aanmeldt als 
lid van onze Wijkvereniging.

Met vriendelijke groeten,
Besturen van Wijkraad en Wijkvereniging

Trimrondje Dierdonk
Naar aanleiding van eerdere berichten is de wens van de 
Dierdonkenaren om de apparaten te centraliseren. Dit 
betekent dat we de huidige toestellen verwijderen en ergens 
bij elkaar gaan plaatsen.
Wij gaan met JIBB in overleg om het sporten daar te 
begeleiden. Verdere uitleg en informatie volgt.

Als voorstel hebben wij 2 locaties. Uw wens is ergens op een 
rustige plaats met weinig verkeer.

Wat heeft uw voorkeur?
Meldt het bij secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

De Wijkraad

1 Dierdonkpark in de hoek met de schommels 2 Zonnedauwsingel vlak bij het kleine bruggetje
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•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

 Levering van alle soorten zand, 
grond en grind. 
Alle grondwerken en transport 
voor bedrijf en particulier. 

Vestigingen in: 
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven 
Fax: 0492 – 51 65 95 
www.vanbreecontainers.nl

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y
Zuid Koninginnewal 15  ■  Helmond  ■ 0492-507 947 ■  www.mgmmakelaardij.nl

Alwin Greefkes
Nieuw kantoor, bekend gezicht!

Nieuwe woonwensen? 
Ik help u graag ze te realiseren!
Alwin Greefkes | NVM makelaar/taxateur  

“Voor ons is een 
opdracht pas geslaagd 
als de klant helemaal 
tevreden is. Alleen dan 
worden onze klanten 
onze ambassadeurs.”

CAMPER
VERHUUR

UW ZEKERHEDEN
Alles goed geregeld
Jonge betrouwbare campers
Altijd vrije kilometers
Complete uitrusting
Heldere voorwaarden
Veilig parkeren eigen auto
24/7 assistentie
Eindschoonmaak door ons

Duizeldonksestraat 2F
5705 CA  Helmond

+31 (0)85 - 500 11 22
info@campshare.nl
www.campshare.nl

CAMPER
VERKOOP

NIEUW
:L

AN
GWEEKEND

HUREN*- 

Bezoek voor
meer informatie

onze website

 

Openings�jden:
Dinsdag t/m Zondag  15.00 - 21.00 uur
Maandag          Gesloten

Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274

Nieuwe eigenaar

           



Aanmelden van nieuwe leerlingen

Het aanmelden van nieuwe leerlingen 
op Kindcentrum Dierdonk.
De inschrijving van een leerling is het 
eerste contact tussen ouder(s) en 
school, wij vinden dat een belangrijk 
moment. Gedurende het schooljaar 
ontvangen we regelmatig vragen 
over de gang van zaken rondom de 
aanmelding van nieuwe leerlingen. 
Het lijkt ons goed om via de Gazet wat 
meer informatie te geven over deze 
aanmeldingen. Voor wat betreft de 
aanmelding van een nieuwe leerling 
op Kindcentrum Dierdonk, kunnen we 
het volgende toelichten: Hoe eerder u 
uw kind(-eren) aanmeldt, des te beter 
kunnen wij rekening houden met de 
komst van uw kind(eren). Vanaf 1 jaar 
kunt u uw kind al aanmelden.

Het verloop
• Na een eerste aanmelding (telef-

onisch, via de website, of per mail) 
ontvangen de ouders/verzorgers 
een inschrijfformulier en een 
school gids.

• Als u het inschrijfformulier re
tour neert, worden de gege vens 
ver werkt in onze leerlingen admini-
stratie.

• Ongeveer een half jaar voordat uw 
kind 4 jaar wordt, wordt u uit ge-
nodigd voor een ouderinformatie
ochtend, inclusief een rondleiding 
door de school en een bezoek aan 
een (kleuter)klas.

• U ontvangt een uitnodiging voor 
een individueel intakegesprek 
met de (adjunct-) directeur. Een 
paar weken voordat uw kind 4 jaar 
wordt, mag hij/zij op school vijf dag-
delen komen kennismaken.

Voor de verdere informatie verwijzen 
wij u graag naar onze website 
www.dierdonkschool.nl. Hier vindt u 
ook onze schoolgids, waarin op blz. 
26 en 27 meer verteld wordt over de 

aanmelding. Mocht u na het lezen 
hiervan nog vragen hebben, dan staan 
wij u graag te woord.

Kindcentrum Dierdonk,
Nijendaldreef 1,
5709 RK Helmond
Tel. 0492-512021
e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl

Excursies en klassenbezoeken op 
Kindcentrum Dierdonk

Groepen 5: Project ‘Jong in 1910: Jet, 
Jan en Emelie.’
Groep 5 ging op bezoek bij het Kasteel 
van Helmond. Je kan bij de ingang alle-
maal spelletjes spelen. En er kwam een 
meneer die ons een rondleiding gaf. 
Je had veel kamers en we begonnen 
bij de salon. En daarna konden we een 
speurtocht doen. En we moesten alle-
maal dingen zoeken zoals een bedje, 
een paardje met een koets, jurkjes op 
de juiste volgorde zetten. En dat was het 
einde.

Geschreven en getekend door Jules 
groep 5

Groepen 7: Expositie ‘Aquavit, Heden
daagse aquarellen’
Groep 7 is bij de cacaofabriek geweest. 
We gingen naar een aqua expositie 
kijken. Toen gingen we van alles bekijken 
van aquarel tot eieren ja, eieren. 
Aquarel is een soort verf wat je mengt 
met water. Daarna konden we het zelf 
gaan proberen op witte vellen papier, 
we moesten een jungle maken.
Quinn, groep 7

Groepen 8: Veteraan in de klas
Afgelopen 24 maart is er een veteraan 
bij de groepen 8 geweest. Deze veteraan 
heette Theo Schriks. Hij heeft de oorlog 
meegemaakt in Libanon. Hij was op 
vredesmissie. Het gaf impact op ons om 
zijn verhalen te horen. Hij vertelde de 
goede tijden maar ook de slechte tijden. 
Hij vertelde met trots, trots op wat 
hij heeft gedaan. We zijn blij dat deze 
meneer het ons heeft kunnen vertellen.
Nealy, groep 8
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De kookmuts
U leest het goed dit is het laatste menu van 
de kookmuts. Soms heb je dromen die niet 
altijd uitkomen maar voor mij en mijn gezin 
is de droom om ooit in Spanje te gaan wonen 
werkelijkheid geworden.
De komende zomer gaat het echt gebeuren en 
we zijn al druk bezig met de voorbereidingen 

waar veel tijd in gaat zitten. Daarom neem ik afscheid van u en 
hoop dat u van sommige gerechtjes hebt kunnen genieten.
Voor deze laatste keer twee tapas gerechtjes. ik word daar altijd 
enorm blij van! Het is het gevoel van zomer, de geur van Spanje en 
de smaak van vakantie. Daarom heb ik vandaag voor jullie enkele 

van mijn favoriete receptjes gemaakt namelijk Albóndigas, oftewel 
pittige gehaktballetjes in een lekkere tomatensaus. En tortilla 
española. Eenvoudig om te maken en leuk om te combineren met 
diverse andere gerechtjes voor een compleet tapasmaal.
Om deze Albóndigas te maken gebruik ik het liefst half-om-half 
gehakt. Rundergehakt kan ook maar dat wordt toch wat sneller 
droog dus ik geef de voorkeur aan half-om-half. Dat maak ik 
lekker op smaak met ui, gerookte paprika en komijn. Wil je het wat 
pittiger? Voeg er dan nog wat chilipoeder aan toe.

Mijn weerspreuk voor deze maand is:“Kamillegeur in mei, brengt 
de zomer dichterbij.” Het is maar dat u het weet.

Het allerlaatste Gazetmenu mei 2022
Albóndigas
Ingrediënten

500 gr gehakt half om half
1 ui fijn gesnipperd en gebakken tot zacht 
en glazig
1 el gerookte paprika
1 tl gemalen komijn
2 el peterselie fijngesneden
1 eidooier
1 snee brood geweekt in melk
Zout en peper naar smaak

Voor de saus
100 ml rioja rode wijn
1 blik tomatenblokjes
1 grote ui fijngesneden
1 teen knoflook fijngesneden
1 laurierblad
5 el olijfolie
Klein beetje suiker
Zout en peper naar smaak
1 geroosterde paprika in dunne reepjes
geraspte manchego kaas
platte peterselie

Benodigdheden:
Kom, Hoge Koekenpan

Tortilla española
Ingrediënten

6 grote eieren (L)
125 ml olijfolie
600 g aardappelen
2 uien
2 teentjes knoflook
Zout en peper

Benodigdheden:
Kom, Koekenpan  
of wie hem heeft een tortilla pan

Bereidingswijze
De gehaktballetjes
Voeg de gebakken ui, komijn, paprika, 
peterselie, eidooier, brood, zout en peper 
en het gehakt samen in een kom. Meng het 
geheel goed en maak er balletjes van ter 

grootte van een golfbal. Laat 30 minuten 
rusten in de koeling.
Verwarm daarna olie in de pan en bak de 
balletjes goudbruin en gaar.

De saus
Maak de saus door 4 el van de olie in 
een koekenpan te doen. Voeg hier de ui, 
knoflook en laurier aan toe en bak op 
een klein vuur zacht voor ongeveer 10 
minuten. Voeg de rode wijn toe, breng aan 
de kook en laat koken tot het tot de helft is 
geslonken.

Voeg de tomatenblokjes toe en laat het 
geheel nog even sudderen.
Voeg de balletjes toe aan de saus en laat 
nog even een minuutje of twee doorkoken. 
Voeg de geroosterde paprika toe.

Serveer de Albóndigas met geraspte man-
chego en verse peterselie.

De Tortilla española
Schil de aardappelen en snijd ze in dunne 
gelijkmatige plakjes of kleine blokjes.
Doe de olijfolie in een pan en laat het warm 
worden op hoog vuur.
Draai het vuur laag en voeg de aardappelen 
toe. Schud regelmatig even met de pan.

Snijd ondertussen de ui in kleine stukken 
en snijd de knoflook fijn. Voeg uien en 
knoflook toe aan de aardappelen. Laat het 
samen 15 tot 20 minuten zachtjes bakken.
Klop ondertussen de eieren los in een grote 
kom, met zout en peper naar smaak.

Haal de aardappelen en ui uit de pan en 
giet de olie af. Let op: zet de pan van het 
vuur, want je hebt het zo weer nodig.
Voeg de aardappelen en uien toe aan de 
losgeklopte eieren in de kom en roer goed 
door.

Verhit de pan opnieuw boven een medium 
vuur. Voeg het eimengsel toe en bak dit 
ongeveer 10 minuten totdat de onderkant 

gestold is. Schud de pan af en toe, zodat je 
tortilla niet aan de pan gaat plakken.
Check de randen van de tortilla. Als deze 
een beetje vast zit aan de pan, maak je dit 
voorzichtig los met een spatel.

Plaats een groot bord op de pan en keer 
de pan en het bord samen om zo dat de 
tortilla op het bord terecht komt. Als je een 
tortilla-pan gebruikt, hoeft dat niet en keer 
je de pan simpelweg om.
Laat de tortilla voorzichtig weer in de pan 
glijden. Laat het geheel nog een minuut 
of 8 bakken op een medium vuur, totdat 
de eieren gestold zijn en de onderkant 
goudbruin is.

Leg de tortilla op een bord en snijd hem in 
punten of in grove blokken. Serveer direct 
of bewaar tot later (zet ‘m dan na afkoelen 
wel afgedekt in de koelkast, daar kun je 
hem nog wel een dag bewaren).

Serveren:
Maak er een tapasavond van met nog wat 
andere gerechtjes of eet de tortilla samen 
met de Albóndigas.

Comida sabrosa y adios.

bron: De kookmuts.
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HTV Helmond start met OldStars tennis

De Helmondse Tennis Vereniging (HTV), gelegen op Sportpark 
de Braak, start met OldStars tennis. De kick-off is vrijdag 17 
juni om 10:00H. Hiermee biedt de club ouderen, wekelijks 
bege leid op vrijdagen van 10:00H to 11:00H, de mogelijkheid 
om de sportieve en sociale voordelen van het verenigings-
leven te (blijven) ervaren. Met OldStars tennis biedt HTV een 
aangepaste spelvorm voor tennis op latere leeftijd. Deze spel-
vorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde 
manier en zonder blessuregevaar willen blijven sporten.

Wat is OldStars tennis?
Met OldStars tennis biedt HTV in samenwerking met Jibb+ 
en de KNLTB een aangepaste spelvorm aan voor tennis op 
latere leeftijd. De belangrijkste aanpassingsmogelijkheden 
zijn: dubbelspel op enkelveld, onderhands serveren, de bal 
mag twee keer stuiteren. Deze spelvormen staan onder 
begeleiding van een OldStars begeleid(st)er. In principe kan 
iedereen meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de 
leeftijdsgroep 55+.

OldStars tennis is onderdeel van OldStars Sport, een project 
van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is een verzameling 
van aangepaste spelvormen, zoals o.a. OldStars walking 
football, OldStars walking hockey, OldStars walking handball 
e.a. Met de uitbreiding van het OldStars aanbod neemt het 

Ouderenfonds samen met Menzis en VWS een volgende stap 
in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke 
sportverenigingen. Hierbij staan gezond en fit blijven én 
socialisatie in en rondom de sportvereniging centraal. Na elke 
training sluit men af met koffie/thee of ander drankje.

Heeft u interesse in deelname en/ of wilt u op de hoogte 
worden gehouden?
Bel of stuur dan een e-mail naar Theo Stockx, 06-54394679, 
e-mail: Th.Stockx@hccnet.nl
U hoeft alleen zelf te zorgen voor goede sportschoenen en 
makkelijk zittende kleding en sportschoenen (zonder doppen). 
Een tennisracket wordt, indien nodig, tijdelijk ter beschikking 
gesteld.

Helmond loopt voor de 61e keer mee met de

wandelavondvierdaagse
18 t/m 21 mei 2022 Zet deze datum in je agenda en loop mee!

Het is weer zover!
Op 18 mei gaat, na 2 jaar afwezigheid de wandelavond
vierdaagse weer van start!

We hopen dat jullie allemaal weer mee doen.

Van 18 mei t/m 21 mei kan er weer gewandeld worden op de 
diverse afstanden.
De uitdaging is om 4 dagen achter elkaar 5 of 10 km te 
wandelen. Dit wordt gedaan door heel de stad Helmond en de 
mooie omgeving ervan.
Bij startbureau Brouwhuis/Rijpelberg kan ook worden 
ingeschreven voor de 15 km.

De start van de wandelingen vindt alle vier de dagen plaats 
op een van de vier over de stad verdeelde startbureaus, bij de 
Speeltuin Leonardus in de Leonarduswijk, bij “De Geseldonk” 
in Mierlo-Hout, bij wijkhuis “de Loop” in Brouwhuis (ook voor 
Rijpelberg) en bij “de oude toren” van Scouting Jan Baloys in 
Stiphout.

Tot slot wordt als finale na de vier wandeltochten op zater-
dagmiddag 21 mei gezamenlijk met alle deelnemers vanaf de 
Lorentzstraat naar Boscotondo de feestelijke bloemenintocht 
gelopen volgens de onderstaande route. Vanaf het grasveld 
bij de Lorentzstraat gaan we naar het Frans Joseph van 
Thielpark (Boscotondo), waar een delegatie van het college 
van Burgemeester en Wethouders ook aanwezig zal zijn bij 
het jaarlijkse bloemendefilé.

Jullie lopen toch ook weer mee!

Voor meer informatie zie ook onze website 
www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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Helmond activiteiten Mei en Juni 
EnergieHuis Slim Wonen 2022

Stichting EnergieHuis Slim Wonen
slim besparen en gratis voorlichting
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking 
van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. 
Bekijk alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies 
‘In Jouw gemeente’ of in mijn buurt.

Themabijeenkomsten in Helmond,
(EnergieHuis Torenstaat 3)
aanmelden via website ‘Agenda’ of email
• 9 mei 19.30: Waterpomp, iets voor mij?
• 23 mei 19.30: Slim isoleren en ventileren
• 7 juni 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten?
• 20 juni 19.30: Warmtepomp iets voor mij?

Bezoek een lokaal Inloopspreekuren in mei en juni 2022

• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-
13.00 in het EnergieHuis (Torenstraat 3)

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu 
‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 17.00 en zat 10-13.00 in het 

EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3).

Voor een korte vraag bel of email
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en 

donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via 

info@energiehuisslimwonen.nl

10 Bespaartips voor bewoners en huurders
1. 1Zet je verwarming overdag één graadje lager en bespaar 

± 7% energie
2. Zet de verwarming 3-4 graden lager voor je gaat slapen 

(niet bij vloerverwarming)
3. Doe alle hal- en (tussen)deuren dicht in huis en sluit ‘s 

avonds de gordijnen
4. Verwarm geen ruimtes waar je niet verblijft
5. Plaats radiatorfolie achter elke radiatoren
6. Vervang gloei- en halogeenlampen door ledlampen en 

bespaar 70% elektra
7. Douch niet langer dan 5 minuten en koop een besparende 

douchekop
8. Gebruik de wasmachine op eco-stand en droog je was op 

een waslijn
9. Vervang alle apparaten ouder dan 15 jaar door 

energiezuinige apparaten
10. Zet je Cv-ketel op 60 graden via www.zetmop60.nl en 

bespaar 5-10% gas

5 Extra bespaartips voor huiseigenaren
1. Isoleer je (spouw)muren, dak, vloer en neem HR++ glas 

en bespaar 20-35% gas
2. Laat je woning isoleren door een gecertificeerd bedrijf via 

www.wijisoleren.nl
3. Vervang je oude Cv-ketel en/of overweeg een (hybride)

warmtepomp
4. Vervang je oude aan- en afvoer-ventilatie box(en) door 

een ‘DC-motor’-box
5. Thuis een elektrische auto laden? Per 10.000 km ca. 

2000KwH nodig (6 panelen van 350 Wp).

Meer informatie: 
www.energiehuisslimwonen.nl of 
email info@energiehuisslimwonen.nl 
of maak een afspraak, of loop 
gewoon binnen in onze showroom 
(din-vrijdag 13-17.00 uur Totenstraat 
3 Helmond)
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van de Paaseipuzzel  van de vorige keer. Als je goed had geteld 
dan kwam als oplossing uit de puzzel “Paasklokken komen uit 
Rome” De oplossing is slechts 8 keer ingestuurd en wel door 
Rik, Luc, Floor, Ralph, Dide, Evi, Sanne en Suze, waarvoor onze 
dank.  

Doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen prijspuzzel 
is? Bij 20 inzendingen kan het wel een prijspuzzel worden.
Deze maand hebben we een Geheimschriftraadsel. In de maand 
mei is het dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dit om de 
slachtoffers van de 2e wereldoorlog te gedenken en te vieren dat 
we in vrijheid leven. In de oorlog werd vaak met geheimschrift 
gewerkt. Ik heb zo een stuk geheimschrift gevonden en jullie 
mogen die op gaan lossen. Natuurlijk heb je ook een sleutel 
nodig om dit op te lossen. De sleutel en geheimschrift moet je 
niet bij elkaar bewaren. Ik heb hem gevonden maar je vind deze 
elders in deze Gazet. Doe je best.  Als je weet wat er staat dan 
heb je de oplossing. 

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.   
Bij 20 inzendingen gaan we over tot een prijsuitreiking van 3 
boekenbonnen ter waarde van € 10,00. 

Veel puzzel- en speurplezier.

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” 
opsturen naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat 
je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je 
naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of 
je een jongen of meisje bent.
Uiterste inzenddatum: Zondag 22 mei 2022

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Het geheimschrift

Kinderwagen
Kees: "Zeg eens Jan, waarom 
kijk je zo bezorgd?" Jan: "Nou 
kijk, het zit zo: iedere keer als 
mijn vrouw een kind krijgt, zet ik 
iets nieuws aan de kinderwa-
gen. Ik heb er al een bel op 
gezet, een toeter, twee spiegels, 
een richtingaanwijzer, een 
reservewieltje, spatbord en een 
bumper. Nu heb ik weer een 
kindje en weet ik niks meer te 
verzinnen." Kees wel: "Wat 
dacht je van een stoplicht?"

M

            

“Thuis bidden wij altijd voor
het eten”,

zegt Janneke tegen haar
vriendinnetje,

“doen jullie dat ook?”

“Nee hoor, mijn moeder
kan goed koken!”

Koken
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SAMENVERDER.NL

Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van de directe 
leefomgeving. Het proces vraagt intensieve zorg en ondersteuning 
van de mantelzorgers en de zorgprofessional. Door het verlenen 
van passende zorg aan huis kan een oudere met dementie langer 
en veiliger thuis blijven wonen.

Langer en veiliger thuis wonen 
voor ouderen met dementie? 

Kijk wat úw specifi eke mogelijkheden 
zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op: 
0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

Neem contact met ons op0492-476 001

Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen 
met dementie biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

 Casemanager
De steun en toeverlaat voor cliënten en 
mantelzorgers bij het omgaan met dementie.

 Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging en 
specialistische verpleging thuis.

 Huishoudelijke ondersteuning
Voor een schoon en leefbaar huis.

 Ondersteuner/maatje
Zorgt onder andere voor een passende 
daginvulling, ontspanning en helpt bij 
maaltijden etc..

 Techniek op maat
Zodat alleenstaande mensen met dementie 
meer dagstructuur hebben en mantelzorgers 
via leefstijlmonitoring een signaal kunnen 
ontvangen van hun naaste.

 

 

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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Rampetampers 
Kleurwedstrijd

In het blad de Rampetamper wat 
met carnaval is uitgegeven stond 

op de kinderpagina een kleurplaat waaraan een 
wedstrijd was verbonden.
In de Gazet van vorige maand was te lezen dat 
binnenkort de prijzen zouden worden uitgereikt. 
Nu is het uitreiken van prijzen een groot woord, 
want er was maar één inzending.  
Graag had Prinses Suus d’n Urste de prijs aan 
de prijswinnaar/winnares uit willen reiken. Dan 
hadden wij hem/haar in  deze Gazet  aan u voor 
kunnen stellen echter door diverse reden heeft 
de prijsuitreiking nog niet kunnen plaats vinden. 
Dit houdt u dus nog te goed. 
Wel stellen wij de winnende kleurplaat vast aan 
u voor.

Caratconcerten weer van 
start

Elke zondagmiddag van 8 mei tot en met 25 september zullen 
op het Carat Paviljoen in de Warande weer de alom bekende 
Caratconcerten plaatsvinden. Diverse muziekstijlen passeren 
de revue, van jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek.

Programma 2022

Stichting Beheer Carat-Paviljoen                                www.caratconcerten.nl

       

1 12.00 tot 12.45 uur 2 13.00 tot 13.45 uur 3 14.00 tot 14.45 uur

zon
08

Bernhezer Senioren 
Orkest

Ambiance Someren

zon
15

Die Vlierländer Musi-
kanten (Vlierden)

Mierlo vocaal Guggenmusik Doe Mar 
Wa (Bakel)

zon
22

Amicitia (OHM) Popkoor Kolok 
(Helmond)

Seniorenharmonie 
(OHM)

don
26

Stage-fright (Lierop) In between 
(Peel en Maas)

zon
29

Donjo (Eindhoven) Zanggroep Timeless 
(Someren-Eind)

zon
05-06

Lichtstad Brass
(Eindhoven)

Together (Walbergse 
Zangvereniging)

Pompierskapel brand-
wer (Valkenswaard)
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Bij dé Dierdonkse tennisvereniging 
T.V. Dierdonk is het mogelijk reclame 
uitingen te plaatsen en daarmee onze 
club te sponseren!

Het is mogelijk om een winddoek op 
te hangen of een baanbord, beide met 
logo/naamsvermelding.

Bij sponsoring hoort:
• Baanbord en/of Winddoek-

vermelding in de club app
• Vermelding op de website
• Vermelding op social media
• Vermelding tijdens toernooien

Afmeting banenbord:
244x60 cm €150,- per jaar

Afmeting winddoek: 
12x2 meter €350,- per jaar
Hierbij komen alleen de eenmalige 
kosten voor het maken.

Heb je interesse in sponsoring of 
wil je meer informatie over onze 
tennisvereniging T.V. Dierdonk mail dan 
naar pr@tvdierdonk.nl

TV Dierdonk: We zoeken sponsoren! 

BSO Kindcentrum Dierdonk 

Het is een koude en regenachtige dag, de kinderen willen 
binnen spelen. Gelukkig zijn we hierop voorbereid en hebben 
we net als altijd enkele activiteiten klaar liggen. Terwijl de 
kinderen fruit aan het eten zijn, worden de activiteiten 
uitgelegd en wordt gevraagd wie er van de kinderen mee wil 
doen aan de activiteit. Al snel blijkt dat de kinderen andere 
ideeën hebben om deze dag te gaan doen. Uiteindelijk 
hebben we drie andere activiteiten lopen. Er wordt die dag 
geknutseld, gebouwd en er werd zelf pizza gebakken.

Bij Kindcentrum Dierdonk vinden we de keuze vrijheid van de 
kinderen belangrijk. Kinderen kunnen hierdoor goed zelf tot 
eigen spel komen. Bij de BSO van Kindcentrum Dierdonk zijn 
wij er om de kinderen hierin te stimuleren. En hoe kun je een 
dag nu beter afsluiten dan met een stukje zelfgemaakte pizza?

Als u interesse heeft in een rondleiding op de BSO of 
Peutergroep, kunt u deze aanvragen via onze website 
www.korein.nl/contact/rondleiding.
We maken dan graag een afspraak met u om onze mooie 
locatie te laten zien.

Gazet mei 2022 31

            



VAN TIEL
BAKEL

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29   5761BL Bakel

ELECTRO WORLD: MOOI VOOR ELKAAR
De elektronicaspeciaalzaak bij u in de buurt voor advies, installatie 

en reparatie. Wij hebben de kennis in huis en enthousiasme voor

ons vak. Dat merkt ú als klant van Electro World Verberkt.

Helmondsestraat 21, Bakel - 0492 - 34 12 80
verberkt@electroworld.nl - electroworld.nl

Breed assortiment Inbouwen en installeren

ReparatieservicePersoonlijk advies 

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK

Helmond

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-
verzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk. 
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen-
dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction 
trainingscentrum.

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

Lieve mama
Brie�e voor m'n lieve moeder: 
Lieve mama  helaas kan ik, 
vanwege een voetbalwedstrijd, 
op moederdag niet van de par�j 
zijn bij uw tradi�oneel gezellige 
koffietafel, maar koop voor u 
zelf een mooie bos bloemen. 
Hartelijke groeten van uw 
lie�ebbende zoon. 
PS: Ik had er een brie�e van 50 
euro bij willen doen, maar de 
envelop was helaas al dichtge-
plakt! 

 e ”

oke

            

           



Mei 2022 in het Annatheater
Zaterdag 21 en zondag 22 mei:
“Anna Presenteert”
Het Annatheater heeft een bruisende jeugdtheaterschool. 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar volgen vanaf september 
acteerlessen en vanaf januari werken we naar voortellingen 
toe.
Tijdens het theaterfestival “Anna Presenteert” spelen onze 
leerlingen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen 
na het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.

Het programma ziet er als volgt uit:

zaterdag 21 mei 17:00 uur en zondag 22 mei 16:00 uur
“De Bremer Stadsmuziekanten”
spelers van 6 tot 10 jaar: Aly, Boi, Casper, Fenna, Kensi, Lena, 
Lila, Linn, Lola, Luciano en Yara

“Repelsteeltje”
Spelers van 10 tot 13 jaar: Anne, Britt, Iza, Lev, Luuk, Majka, 
Morris, Stef, Sophie en Willemijn

zaterdag 21 mei 19:30 uur en zondag 22 mei 13:00 uur
“Het lieve heksje”
Spelers van 10 tot 12 jaar: Daan, Destiny, Eva, Julie, Silke, 
Tibbe en Vayen

“Robin Hood”
Spelers van 13 tot 18 jaar: Alex, Cas, Floor, Lamek, Lucie, 
Malina, Manu, Miryanna, Reese, Pien, Savina en Sterre

“Anna Producties” speelt samen met toneelgroep 
Vreemd Beest op
zaterdag 21 mei om 19.30 u en op zondag 22 mei om 16.00 u 
enkele scènes uit “She is the Man”
gebaseerd op het toneelstuk “Driekoningenavond” van 
Shakespeare. Deze voorstelling wordt vanaf 8 oktober 2022 
vijf keer in het Annatheater gespeeld. Mis het niet!
Spelers Anna Producties: Bart, Babette, Fleur, Floor, Noémi
Spelers toneelgroep Vreemd Beest: Annette, Maizie, Marleen, 
Marlies, Michel en Teun

entree: € 7,50
kaartjes: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: tel. 06 28104333

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg, 1 minuut lopen van het 
NS-station. Het adres is: Floreffestraat 
21a, Helmond. Telefoon: 0492 475255, 
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: 
www.annatheater.nl
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren 

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte 
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke 
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om 
10.00 uur heeft u gelegenheid om in 
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dier donk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11 ( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31 ( 06-47846441
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Voor actuele info of wijzigingen in 
programma: Kijk voor meer informatie 
op de site van de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Kerkdiensten
Elke zondagmorgen van 10.0011.00
Na de kerkdienst kunnen we met 
elkaar koffie, en thee drinken in 
onze ontmoetingsruimte. Iedereen 
is welkom! Mocht U liever toch 
thuis blijven kunt 
u nog steeds onze 
kerkdiensten live 
volgen of op een later 
tijdstip dat u beter 
uitkomt.
Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl/

Vernieuwde kerkzaal
Afgelopen weken is er hard gewerkt 
aan de vernieuwing van de kerkzaal 
in de Bethlehemkerk en het resultaat 
mag er zijn! Alle muren zijn wit geverfd, 
waardoor de zaal ineens veel lichter en 
frisser geworden is. Hierdoor komt het 
stervormige dak – wat het sieraad is van 
de kerk – prachtig uit. De verlichting 
doet de rest: nieuwe spots verlichten 
het dak op een prachtige wijze waardoor 
je er ineens oog voor krijgt. Terwijl het 
toch zo’n vertrouwde plek waar we elke 
keer samenkomen.

De stervorm komt terug in de poot 
van de liturgietafel en straks ook in het 
kleed in het midden van de kerkzaal. De 
kleuren worden verder aangebracht in 

de ramen en straks ook in de nieuwe 
liturgische kleden. Zoals u kunt zien is 
het erg mooi geworden.
De nieuwe aankleding van de zaal zal 
bijdragen aan de sfeer in onze diensten.
Bent u nieuwsgierig geworden? Komt 
u dan gerust een keer koffiedrinken op 
dinsdagmorgen of bezoekt u een dienst 
op zondagmorgen.

Activiteiten

Koffieinloop

Elke dinsdagmorgen van 10.0012.00u is 
er koffieinloop in de Ontmoetingszaal 
in de Bethlehem kerk. Voor een praatje 
en gezelligheid.
Iedereen is van harte welkom.

Voor alle andere activiteiten die plaats 
vinden kunt u kijken op onze website: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Ademtocht
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand 
wandelen we met elkaar ca. 5 km.
De eerstvolgende data: 3 juni en 1 juli.
We starten om 13.30u. Het startpunt 
wordt elke keer door één van de 
wandelaars bepaald. 
Voor info: corine@beeuwkes.com
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Floating Camp Experience! 

Het water als kampterrein
Dit jaar gaat eindelijk de HIT van 
scouting Nederland weer door. Tijdens 
de HIT (Hikes, Interessekampen en 
Trappersexpedities), een landelijk eve
ne ment tijdens het paasweekend, 
worden meer dan 100 interessekampen 
georganiseerd op 8 locaties door 
Neder land. Een van deze kampen is de 
“Floating Camp Experience” in Mook, 
georganiseerd door een werkgroep van 
Scouting Paulus.

De Floating Camp Experience is een bij
zon der kamp. Deelnemers zullen niet 
hoog en droog op het land slapen, maar 
ver blijven gedurende het weekend op 
een zelf gebouwd vlot. Koken, eten, 
sla pen en gewoon rondhangen ge
beurd allemaal op het water van de 
Mookerplas.

Deelnemers zijn van de scouting speltak 
de ‘scouts’ (1014 jaar) en zullen worden 
begeleid door een doorgewinterd leiding 
team dat genoeg ervaring heeft met het 
maken van houtentouw bouwwerken. 
Enkele weken geleden is het prototype 
voor het vlot al te water gegaan in het 

Helmondse kanaal. Tijdens de HIT zal 
de vloot worden uitgebreid zodat het 
onderdak kan bieden voor meer dan 30 
deelnemers.

De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Zo moet er natuurlijk ook in detail 
berekend worden hoeveel gewicht er 
eigenlijk mee mag op ieder vlot. Zo 
mogen deelnemers een vlot bagage 
tas inpakken die niet meer dan 5 
kg mag bevatten (en ja, dit wordt 
gecontroleerd). Ook het vervoer van 
de materialen is een grote logistieke 
puzzel. Er gaan meer dan 100 houten 
palen mee naar de Mookerplas om de 
vloot te bouwen.

Natuurlijk zal er niet alleen maar ge
bouwd worden tijdens dit weekend. Er 
is ook genoeg tijd voor primitief koken 

met een eigen vuurtje. Daarnaast kan 
de gebruikelijke hike door de natuur 
ook niet ontbreken. En wat is er dan 
leuker dan na het lopen zelf weer terug 
naar het “kampterrein” te kanoën? Al 
met al een veelzijdig, avontuurlijk en 
grensverleggend kamp. 

Volg ons avontuur via Facebook en/
of Instagram (fce_hitmook) of via de 
sociale media kanalen van Scouting 
Paulus HelmondOost /Dierdonk 
(scouting paulus helmond)

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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